Zápisnica č. 5
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 14. júna 2016
v zasadačke obecného úradu
Prítomní podľa prezenčnej listiny:
- starosta obce:
Mgr. Peter Bartovič
- prítomní poslanci OZ: Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel,
František Brímus
- neprítomní poslanci: Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Martin Krivošík
- hlavná kontrolórka: Bc. Alena Haršányiová
- občania obce
Program zasadnutia, uvedený na pozvánkach:
1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom – schválenie návrhu
4. Návrh kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na 2. polrok 2016
5. Zapisovanie zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
6. Oplotenie cintorína - informácia
7. Rôzne
8. Dotazy, návrhy a pripomienky poslancov a občanov
9. Záver
1) Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opoji otvoril starosta obce Mgr. Bartovič.
Konštatoval, že sú prítomní piati poslanci, dvaja poslanci sa ospravedlnili a teda zasadnutie je
uznášania schopné. P. starosta sa spýtal, či majú poslanci nejaké pripomienky k programu,
uvedenému na pozvánkach. Poslanci nemali žiadne pripomienky. Starosta obce za
overovateľov zápisnice určil poslancov pp. Matúša Alojza a Ing. Tomáša Bílika.
Hlasovanie o programe dnešného rokovania:
Prítomní:5
Za: 5 (Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Martin Krivošík)
2) Kontrola plnenia uznesení
Kontrolnú správu o plnení uznesení predložil starosta obce Mgr. Peter Bartovič. Správa je
priložená k zápisnici a tvorí jej prílohu. Starosta uviedol, že informáciu ohľadom prenájmu
nebytového priestoru č. súp. 3 a cenovej ponuky na priestorové ozvučenie javiska KD podá
v bode 7) Rôzne.
U z n e s e n i e č. 36/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
kontrolnú správu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 10.5.2016

Hlasovanie:
Prítomní:5
Za: 5 (Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Martin Krivošík)
3) VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom – schválenie návrhu
Starosta obce konštatoval, že návrh VZN bol zverejnený v zákonnej lehote, na obecný úrad
neboli doručené žiadne pripomienky k návrhu. Návrh na doplnenie VZN o zneškodňovanie
obsahu žúmp predložil starosta a to z dôvodu, že v obci nemáme 100%-nú napojenosť na
obecnú kanalizáciu a aby sa nemuselo prijímať samostatné VZN. Poslanci s predloženým
návrhom VZN, ktoré po doplnení bude mať názov „o nakladaní s komunálnym odpadom
a zneškodňovaní obsahu žúmp“ súhlasili.
U z n e s e n i e č. 37/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a zneškodňovaní obsahu žúmp
Hlasovanie :
Prítomní:5
Za: 5 (Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Martin Krivošík)
4) Návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016
Starosta uviedol, že návrh kontrolnej činnosti HK na 2. polrok poslanci obdržali a požiadal ich
o predloženie pripomienok. Poslanci bez pripomienok návrh schválili.
U z n e s e n i e č. 38/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
schvaľuje
návrh kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016.
Hlasovanie :
Prítomní:5
Za: 5 (Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Martin Krivošík)
5) Zapisovanie zápisníc zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta uviedol, že niektorí poslanci mali pripomienky k zápisnici z posledného zasadnutia
obecného zastupiteľstva a chceli ju doplniť, avšak zápisnica už bola zverejnená. Uviedol, že
zápisnica zo zasadnutia musí obsahovať údaje o účasti poslancov, schválenom programe,

prijatých uzneseniach a interpelácie poslancov. Môžeme sa však dohodnúť na obsahovej
stránke zápisníc.
Ing. Bílik uviedol, že k zápisnici mal aj on pripomienky, pretože niektoré veci boli v zápisnici
zachytené spôsobom, ktoré udalosti vykresľovali inak, konkrétne, on sa na zastupiteľstve
vyjadril, že nájomná zmluva medzi obcou a RC Adelka nebola podpísaná z dôvodu
nezákonného postupu, avšak v zápisnici bolo uvedené, že „diskusia sa točila okolo RC
Adelka“, čo považuje za zlé vyjadrenie, pretože podľa neho točí sa len kolotoč.
Hlavná kontrolórka p. Haršányiová k tomu uviedla, že starosta obce, ako i overovatelia
nemali námietky a zápisnicu podpísali, táto bola zverejnená, čo je v súlade s rokovacím
poriadkom OZ.
Starosta obce navrhol zakúpiť záznamové audio zariadenie, podľa ktorého by sa písala
zápisnica zo zasadnutia, s čím poslanci súhlasili.
U z n e s e n i e č. 39/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce zakúpením zariadenia na zvukový záznam priebehu zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie :
Prítomní:5
Za: 5 (Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Martin Krivošík)
6) Oplotenie cintorína – informácia
Ing. Bílik informoval prítomných, že na pracovnom stretnutí poslancov, ktoré sa konalo
v pondelok, sa dohodli na koncepte oplotenia cintorína – murovaný plot z betónových
pohľadových tvárnic a kovových polí o výške 150 cm. Dal vypracovať viac cenových ponúk
a na pracovnom stretnutí, ktoré sa bude konať vo štvrtok, budú tieto prerokované. Poslanci
sa dohodli na variante murovaného plotu, pretože pri porovnaní ceny takéhoto a
bariérového obojstranného plotu nebol taký veľký rozdiel v cene, aby sa poslanci priklonili
k tomuto riešeniu.
Ing. Bílik si vyžiadal od zhotoviteľov cenových ponúk vypracovať aj vizualizácie, tieto by sa
zverejnili na webovej stránke obce a úradnú tabuľu, aby sa k nim vyjadrili i občania.
P. Brímus mal technickú poznámku, že v minulosti sa hovorilo o skresaní pravého roku
cintorína v súvislosti s prekládkou trafostanice, resp. budovaním chodníka. P. starosta
uviedol, že Zsl. distibučná, ktorá by mala v období neskorej jesene realizovať prekládku
trafostanice pred cintorínom, pôjde pretláčkou pod cestou a vedenie sa bude napájať na
elektrický stĺp pred domom V. Polakoviča. V prípade potreby, premiestnenie hrobov nebude
problém, po získaní súhlasu nájomcov hrobových miest môžu byť kostrové pozostatky
exhumované a preložené na iné miesto na cintoríne.
Ing. Bílik sa informoval, či sa línia oplotenia cintorína v zadnej časti na pravej strane rozšíri aj
na ľavú stranu. Starosta k tomu povedal, že na druhej strane rastú platany a brezy
a vzhľadom na koreňový systém stromov nie je možné tento priestor využiť na hrobové
miesta. Starosta uviedol, že preverí, koľko nových hrobov sa zmestí na súčasnú plochu
cintorína a koľko je voľných hrobov (tie, za ktoré nebol uhradený poplatok).

U z n e s e n i e č. 40/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce Mgr. Petra Bartoviča :
a) preveriť nutnosť prekládky hrobových miest z dôvodu rekonštrukcie oplotenia cintorína
a prekládky elektrického vedenia
b) preveriť kapacitu miestneho cintorína
Hlasovanie :
Prítomní:5
Za: 5 (Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Martin Krivošík)
7) Rôzne
Starosta obce informoval prítomných:
- o pokračovanie v prenájme nebytového priestoru č. súp. 3 požiadal dňa 18.5.2016 p. Erik
Rákota, avšak telefonicky svoju žiadosť stiahol a preto obec bude postupovať v zmysle
uznesenia č. 31/2016 a na svojej webovej stránke zverejní zámer prenajať tieto priestory.
- dnes nám kuriér doručil dodatok k zmluve s SPP na predĺženie zvýhodnenia ceny plynu na
ďalšie 2 roky
- Ing. Pekarčík zaslal mailom žiadosť ohľadom opätovného osadenia reterdérov na miestnu
komunikáciu.
P. Brímus – tento problém sa rieši 10 rokov, v roku 2013 sa mohol vyriešiť, keďže DI PZ aj OÚ,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií súhlasili s osadením betónovej bariéry pri
zjazde z nadjazdu z R1, avšak vtedajšie obecné zastupiteľstvo to neschválilo. Vyjadril
rozčarovanie z práce zastupiteľstva, kde sa malé problémy neriešia a na veľké obec nemá
peniaze a preto uvažuje o vzdaní sa mandátu.
Ing. Gabriel – na R1 bola v nedeľu dopravná nehoda, všetky vozidlá boli odklonené na Opoj.
Keď sa minulý rok na jar schválilo uznesenie na demontáž retardérov on bol proti, kým sa
nenájde iné riešenie, ktorým by sa doprava po miestnej komunikácii obmedzila. Starosta na
minulej schôdzi povedal, že navrhuje osadiť dopravné značky - 30 km/h a Pozor deti. Taktiež
starosta v minulosti prisľúbil vypracovať štúdiu dopravného značenia v obci, avšak teraz
hovorí, že štúdiu vypracovať nesľúbil. Ing. Gabriel ďalej uviedol, že znížiť rýchlosť vozidiel sa
dá osadením mimoúrovňových stavaných retardérov.
P. Brímus k tomu povedal, že občania bývajúci v blízkosti kovových retardérov žiadali ich
demontáž, vodiči ich obchádzali a preto navrhuje uzatvoriť cestu – účelovú komunikáciu.
K tomuto návrhu sa priklonila aj hlavná kontrolórka.
P. Takáč uviedol, že doprava sa dá spomaliť aj osadením semafora, ktorý pri prekročení
povolenej rýchlosti zasvieti na červeno. Starosta na to reagoval, že aj toto riešenie sa
spomínalo, ale cena takéhoto semaforu je viac ako 5.000,- € a tiež nie je isté, či vodič,
prekračujúci rýchlosť ho bude rešpektovať a zastaví.
Ing. Bílik – súhlasí s tým, že tento problém treba riešiť, ale nemyslí si, že zatvorenie účelovej
komunikácie je dobrý zámer a navrhol ho riešiť osadením dopravnej značky Prejazd
zakázaný a Zákaz odbočenia.

P. Matúš – priklonil sa k návrhu Ing. Gabriela a žiadal dať vypracovať cenovú ponuku na
stavaný retardér a on osobne je proti uzatvoreniu účelovej komunikácie.
Bc. Haršányiová navrhla, aby obec poskytla pracovníkov, ktorí by urobili dopravný cenzus
s cieľom zistiť počet domácich a cudzích vodičov prechádzajúcich po miestnej komunikácii.
P. starosta navrhol preveriť možnosť uzatvorenia účelovej cesty.
U z n e s e n i e č. 41/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce Mgr. Petra Bartoviča
a) vyvolať rokovanie s Dopravným inšpektorátom PZ o možnosti uzatvorenia miestnej
komunikácie smerom na R1
b) preveriť cenu mimoúrovňových stavaných retardérov
Hlasovanie :
Prítomní:5
Za: 5 (Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Martin Krivošík)
- Pavol Karel, nájomník v 3-izbovom nájomnom dome č. súp. 257 vypovedal nájomnú
zmluvu, našiel si za seba náhradníka, ktorý bude pokračovať v nájme bytu a to Ľubomíra
Zaťku, bytom Vlčkovce.
U z n e s e n i e č. 42/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
berie na vedomie
zmenu nájomného vzťahu v nájomnom dome č. súp. 257 a
súhlasí
aby pokračovateľom nájmu v 3-izbovom byte na 1. poschodí po Pavlovi Karelovi bol
Ľubomír Zaťko.
Hlasovanie :
Prítomní:5
Za: 5 (Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Martin Krivošík)
- zúčastnil sa mimoriadneho valného zhromaždenia a.s. TAVOS, na ktorom boli odvolaní
niektorí členovia Dozornej rady a tá následne odvolala niektorých členov predsedníctva.
Predsedom DR sa stal primátor Trnavy JUDr. Bročka. Riadne valné zhromaždenie je zvolané
na 28.6.2016, na ktorom by mal byť schválený dokument
Projektovo-inžinierska
pripravenosť investícií TAVOS-u na budúce obdobie.
- firma ISMONT, ktorá v obci realizuje výstavbu rodinných domov, dostala od obce pokutu za
postavenie 10 rodinných domov bez stavebného povolenia vo výške 45.000,- €. Voči pokute
sa odvolala na KSÚ, ktorý pokutu potvrdil. V posledný deň lehoty firma podala žalobu na

preskúmanie zákonnosti na Krajský súd v Trnave, do dnešného dňa súd nerozhodol, ale
podľa nášho právneho zástupcu firma len naťahuje čas a odďaľuje uhradenie pokuty.
8) Dotazy, pripomienky a návrhy poslancov a občanov
František Brímus: – poukázal, že orez stromov pred domom p. Dvoráka je nedostočný
a vodičom stromy naďalej prekážajú vo výhľade a preto je potrebné stromy vypilovať
a taktiež vznikajú kolízne situácie pri vychádzaní z miestnej komunikácie pri dome č. 151 na
štátnu cestu. Starosta k tomu uviedol, že rokoval na SSaÚC TTSK a v rámci údržby bude
tento úsek vysypaný kamenivom a ďalej uviedol, že tento týždeň má stretnutie s dopravným
inžinierom a poradí sa s ním ohľadom stromov pred domom č. súp. 214.
- socha Panny Márie na Chríbe bola dávnejšie odcudzená, doteraz je na podstavci len torzo.
Cena takejto pieskovcovej sochy sa pobybuje okolo 350,- €. Starosta reagoval, že obec môže
zakúpiť repliku sochy a osadiť ju na podstavec. Ing. Bílik poukázal na rozporuplné starostove
vyjadrenia z minulosti ohľadom investovania obecných peňazí do majetku, ktorý nie je
majetkom obce.
K tomuto sa vyjadrila hlavná kontrolórka, že keďže sa jedná o pamätihodnosť na území obce,
je s obcou historicky spätá a občania ju využívajú, navštevujú a pod. obec môže investovať aj
do kultúrnych pamiatok, ktoré nemá v majetku.
Ing. Bílik žiadal, aby sa dal urobiť odhad, koľko by obec stála rekonštrukcia všetkých 3
prícestných sôch a krížov.
P. Šušel k tomu uviedol, že za p.farára Zemku bolo povedané, že každý koniec obce sa bude
starať o jednu sochu. Majcichovská ulica si to zobrala za svoje a zrekonštruovala sochu P.
Márie osadenej pri ceste v smere na Majcichov a to svojpomocne z finančných príspevkov
obyvateľov tejto ulice. Apeloval, aby sa takéto aktivity robili prioritne svojpomocne, aby sa
v ľuďoch vzbudil záujem o veci spoločné.
U z n e s e n i e č. 43/2016
Obecné zastupiteľstvo v Opoji
poveruje
starostu obce Mgr. Petra Bartoviča,
preveriť cenu rekonštrukcie prícestnej sochy Panny Márie na Chríbe, resp. cenu novej
sochy.
Hlasovanie :
Prítomní:5
Za: 5 (Alojz Matúš, Jozef Šušel, Ing. Tomáš Bílik, Ing. Pavol Gabriel, František Brímus)
Proti:0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 2 (Ing. Patrícia Gudabová, Ing. Martin Krivošík)
- osadenie WC na cintoríne – starosta uviedol, že sa to bude realizovať pri rekonštrukcii
oplotenia cintorína
- na webovej stránke bola výzva na likvidáciu buriny a preto poukázal, aby si túto povinnosť
plnila aj obec. Starosta uviedol, že v zákone je povinnosť kosiť 2-krát do roka a to obec plní.
- viackrát poukázal, že na webovej stránke obce nie je odkaz na obecné zastupiteľstvo
- nalepenie reflexnej pásky na zábradlie pri cintoríne z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky
- zriadenie ordinácie v Opoji – starosta uviedol, že po zmene účelu stavby základnej školy
bude ordinácia dokončená. Hasiči a hygienici dali kladné stanovisko, teraz je žiadosť o zmenu

podaná na Spoločnom obecnom úrade, po vydaní rozhodnutia bude toto podané na
Katastrálny úrad na zápis.
- má informáciu, že nájomník L.N. dlhuje na nájomnom cca 1.000,- €, čo sa s tým bude robiť?
Starosta k tomu uviedol, že menovaný dostal výzvu na vypratanie bytu, na byt je zložená
finančná zábezpeka vo výške 6-mesačného nájomného a preto obec bude od neho vymáhať
nájomné za 4 mesiace.
- oslavy 750.výročia prvej písomnej zmienky – vo štvrtok bude zasadnutie kultúrnej komisie
- žiadal prehodnotiť používanie služobného vozidla Fabia. Starosta k tomu uviedol, že
náklady na auto sú : poistka 92,-, ročná údržba 200,- € a cca 45-50,- € mesačne na PHM. Keby
starosta používal súkromné auto, náklady by boli mesačne 140-150,- €. Ing. Gabriel kvitoval
získanie tohto automobilu pre obec.
P. Gál – uviedol, že chce dom napojiť na obecný vodovod, avšak sa zistilo, že obidve prípojky
majú zlý ventil a preto vyzval starostu, aby žiadal zhotoviteľa stavby o prekontrolovanie
všetkých ventilov v obci ešte počas trvania záruky. Starosta k tomu uviedol, že v pondelok
bola TAVOS-u zaslaná reklamácia na odstránenie závad na vodovodných prípojkách a pokles
miestnych komunikácií (uzáver pred domom č. 28 zapustený v asfalte). Na pracovnej porade
poslanci súhlasili s opravou výtlkov na miestnych komunikáciách a opravou prepadnutej
krajnice pred domom č. 43 a pozdvihnutím zapusteného uzáveru vodovodnej prípojky pred
domom č. 28. Ďalej starosta uviedol, že dal vypracovať ešte 2 cenové ponuky na tieto
opravy.
P. Adámek – žiadal, aby bol miestny rozhlas pri dome č. 233 otočený smerom do obce.
P. Takáč – informoval sa, či sa spevácke súbory v tomto roku zúčastnia podujatí v Dlhom Poli
a Štiavnických Baniach. P. Matúš odpovedal, že návšteva Dlhého Poľa bol zrušená a do
Štiavnických Baní na Rezbárske dni sa pôjde 30.7.2016, podrobnejšie informácie poskytne
neskôr.
Ing. Gabriel sa informoval, či starosta už vie, či sa TJ Družstevník Opoj prihlási do ďalšieho
ročníka a povedal, že ho znepokojilo vyjadrenie prezidenta TJ p. Šipku v novinách po vylúčení
zo súťaže. Ďalej sa u starostu informoval, či kontroluje pracovníkov na verejnoprospešné
práce.
9) Záver
Keďže všetky body programu boli vyčerpané a nikto z prítomných poslancov ani občanov
nemal viac žiadne dotazy, návrhy ani pripomienky, poďakoval starosta všetkým prítomným
za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia : ................................................
Alojz Matúš
................................................
Ing. Tomáš Bílik

Zapísala: Eva Zlatohlávková

Starosta obce :
Mgr. Peter Bartovič

